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FÖRSAMLINGARNAS VERKSAMHETSSTATISTIK 2008 PÅ EVL.FI
Statistik över församlingarnas verksamhet 2008 finns tillgänglig på adressen
evl.fi/tilastot. Statistiken presenteras på två nivåer: för hela kyrkan och per stift.
Utöver de numeriska uppgifterna presenteras också grafiska bilder. Via samma
länk når man också uppgifter om befolkningsförändringar, äktenskap och skilsmässor år 2008. Församlingarnas befolkningstal anges per församling och per ekonomisk församlingsenhet med församlingsindelningen både 2008 och 2009.
Tanken är att publiceringen av verksamhetsstatistik ska utvecklas bland annat så
att de statistiska uppgifterna år 2010 inte presenteras enbart för hela kyrkan och
stiften utan också på församlingsnivå.
ÄNDRINGAR I ANVÄNDARRÄTTSSYSTEMET FÖR SERTIKAS FÖRSAMLINGSSTATISTIK 1.9.2009
Församlingarna skickar in statistikblanketterna A1–A9, A12 och A13 till Kyrkostyrelsen i elektronisk form via statistikprogrammet Sertika.
Blanketterna är följande:
A1 Befolkningsförändringar
A2 Äktenskap
A3 Allmänt församlingsarbete
A4 Barn-, ungdoms- och konfirmandarbete
A5 Diakoni
A6 Mission
A7 Församlingens ekonomi
A8 Gravvårdsfond
A9 Skogsbruk och markanvändning
A12 Familjefrågor
A13 Samtalstjänst
A14 Sjukhussjälavård (fr.o.m. 1.1.2010)
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För inlämning av uppgifter har varje församling ett eget användarnamn för Kyrknätet som den fått av det företag som tillhandahåller e-posttjänsterna (Elisa Abp).
Detta användarnamn har använts vid inloggning till webbregistreringsblanketterna i Sertika-systemet. Lösenordet har varit detsamma som för uppgiftslämnarens
e-post.
Eget användarnamn för varje församling/kyrklig samfällighet 1.9.2009
Användarrätterna kommer att ändras så att man fr.o.m. 1.9.2009 inte längre använder användarnamnet till Kyrknätet och det tillhörande s-postlösenordet.
Varje församling och kyrklig samfällighet tilldelas endast ett användarnamn.
Kyrkostyrelsen postar de nya användarnamnen och lösenorden inklusive anvisningar i augusti. De nuvarande användarnamnen och lösenorden fungerar till
slutet av augusti, men fr.o.m. 1.9.2009 förutsätter tillgången till blanketterna A1–
A9, A12 och A13 att man använder nya användarnamn och lösenord.
Med församlingens användarnamn får man tillång endast till församlingens egna
uppgifter och med en samfällighets användarnamn bara till samfällighetens uppgifter. Med användarnamnet har man rätt att läsa och uppdatera församlingens
uppgifter på alla blanketter, dvs. A1–A9, A12, A13 och A14.
Inom församlingen bör man komma överens om vem som ansvarar för att de olika
verksamhetsområdenas uppgifter skickas elektroniskt via Sertika till Kyrkostyrelsen. I praktiken kan det innebära att man fortsätter som tidigare, så att ekonomikontoret ansvarar för den ekonomiska statistiken och pastorskansliet för befolknings- och verksamhetsstatistiken. Enda undantaget från tidigare praxis är då att
församlingen skickar in alla uppgifter via ett och samma användarnamn och lösenord.
Vad gäller familjefrågor (A12), samtalstjänsten (A13) och fr.o.m. 1.1.2010 även
sjukhussjälavården (A14) bör man komma överens om vem i församlingen/samfälligheten som ansvarar för att uppgifterna skickas in till Kyrkostyrelsen.
Församlingen kan vid behov få läsrättigheter till gamla statistikuppgifter från församlingar som anslutits till församlingen, men för att få tillgång till denna möjlighet bör man be Kyrkostyrelsen om särskilda användarkoder.
Användarnamn för centralregister
Kyrkostyrelsen skickar de användarnamn som centralregistren behöver för att
överföra uppgifter om befolkningsförändringar till Sertika.
Användarnamn för domkapitlen
Kyrkostyrelsen skickar de användarnamn som domkapitlen behöver fr.o.m.
1.9.2009 för att kunna läsa statistiken.
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Ekonomisk statistik av ekonomiförvaltningens tjänsteleverantör (statistikblanketterna A7 och A8)
Till de tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltningen som tidigare för församlingens räkning har förmedlat ekonomisk statistik till Sertika skickar Kyrkostyrelsen nya användarnamn för överföring av uppgifter.
Frågor som gäller statistiken och användarrätterna till Sertika besvaras av statistiksekreterare Helena Kontio tfn (09) 1802 254 och redovisningssekreterare Helena Hooli tfn (09) 1802 251 vid Kyrkostyrelsen, e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
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